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1 FILOZOFIJA.PSIHOLOĢIJA
159

Iedvesmai : 100 soļi līdz sevis iepazīšanai: meditācijas, padomi un
vairāk / no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Latvijas
Mediji, 2017. , 2017. - 93 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. (100 soļi līdz sevis iepazīšanai). - Iedvesmojoša darbu un gudrību
burtnīca ikvienam, kam nepieciešama iedvesma, lai iepazītu sevi.
Vingrinājumi, derīgi padomi prātam un dvēselei, mandalas un papīra
smukumdarbi atslodzei un stresa noņemšanai, meditācijas prakse,
iedvesmojoši stāsti, mazas, vieglas receptes ikdienai. Oriģinālnosaukums: Inspirationen: 100 Wege zur Achtsamkeit Meditationen, Anleitungen und mehr. - Informācija par tekstu un
attēliem: [102]. lpp.

2 RELIĢIJA. TEOLOĢIJA.

3 SABIEDRISKĀS ZINĀTNES
37

Bikova, Anna. Patstāvīgs bērns vai kā kļūt par "ideālu mammu" /
Anna Bikova ; no krievu valodas tulkojusi Ruta Darbiņa. - Rīga :
Avots, 2017. - Rēzekne : Latgales druka, SIA. , 2017. - 269, [3] lpp. :
ilustrācijas. - Šī ir gudra, labestīga grāmata par to, kā kļūt par labu
mammu, kas savam bērnam iemāca dzīvē būt patstāvīgam. Autore
aicina padomāt, saskatīt analoģijas un pievērst uzmanību agrākiem
notikumiem un iespējām atteikties no dažādām iepriekš pieņemtām
likumībām. Grāmata palīdzēs cilvēkiem, kuri cieš no vecāku
perfekcionisma, atbrīvoties no uzmācīgās vainas sajūtas, kas neveicina
harmoniskas attiecības ar bērniem. - Oriģinālnosaukums:
Самостоятельный ребенок, или Как стать "ленивой мамой". "Anna Bikova - populāras tīmekļa vietnes autore" -- uz pirmā vāka. . "Metode, kas teicami darbojas" -- uz pirmā vāka.
Saturā: Kāpēc esmu "Ideāla (slinka) mamma"? ; Vienkāršas
iemaņas ; Patstāvība kā rakstura iezīme.
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Irbe, Anastasija. Bērns runāt mācās ģimenē / Anastasija Irbe, Sarma
Lindenberga ; zīmējumi, vāka foto un dizains: Rudīte Kravale. Trešais papildināts izdevums. - Rīga : RaKa, 2017. , 2017. - 243 lpp. :
ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 243. lpp. - Autores grāmatā aplūko
bērnu runas attīstību no piedzimšanas līdz septiņu gadu vecumam un
piedāvā praktiskus vingrinājumus, kas var veicināt bērnu sekmīgu
runas attīstību. Grāmatā apkopota pieredze, kā vecāki var palīdzēt
savam bērnam attīstīt runu un spēlējoties apgūt dzimto valodu no
pirmsrunas līdz apliecinājumam gatavībai skolai - saistītās runas
apguvei. Grāmata adresēta vecākiem un pedagogiem, kā arī varētu būt
noderīga speciālistiem, kuri nodarbojas ar bērnu fizisko, sociālo un
intelektuālo attīstību. Grāmatai piešķirta Latvijas Logopēdu
asociācijas Gada balva-2015. - Grāmatai piešķirta Latvijas Logopēdu
asociācijas Gada balva - 2015.
Purēns, Vilnis, 1961-. Kā attīstīt kompetenci : rokasgrāmata
skolotājiem: teorija, teoriju vēsture un metodiskie ieteikumi, jaunos
mācību standartus ieviešot / Vilnis Purēns. - Rīga : RaKa, 2017. - Rīga
: SIA "Izdevniecība RaKa" tipogrāfija. , ©2017. - 278 lpp. : shēmas,
tabulas ; 22 cm. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Didaktika). - Bibliogrāfija:
256.-278. lpp. - Rokasgrāmata skolotājiem tapusi, autoram darbojoties
jauno mācību priekšmetu standartu izstrādes procesā un apkopojot
atziņas, kas varētu detalizētāk skaidrot, papildināt un bagātināt oficiālo
piedāvājumu, kā arī akcentēt piemirsto, rosināt skolotājus gatavoties
radošam darbam. Grāmatas ievada nodaļas piedāvā ieskatu
kompetences jēdziena attīstībā un izmantošanā izglītības jomā, aplūko
metožu un stratēģiju būtību. Grāmatas tālākās nodaļas pievēršas
caurviju prasmēm. Autors sniedz teorētisku ievadu, kas palīdz izprast
katras caurviju prasmes komponentu būtību. Tālāk seko metodiski
ieteikumi un metožu piemēri. Grāmatas noslēgums veltīts
kompetences attīstības vērtēšanas principiem. Grāmatā ir arī daudz
vēsturiska materiāla, kas palīdz izprast didaktikas attīstības tendences,
un vienlaikus parāda, ka daudzi paņēmieni un metodes, kas aktualizēti
tagad,
skolotājiem
jau
ir
bijuši
pazīstami.
Saturā: Kas ir kompetence ; No metodēm līdz stratēģijām ;
Domāšanas un radošuma caurviju prasmes ; Digitālās caurviju
prasmes ; Sadarbības un līdzdalības caurviju prasmes ; Pašizziņas un
pašvaldības caurviju prasmes ; Kompetences attīstības vērtēšanas
pamati.
Brūvere, Oksana. Kustību alfabēts / Oksana Brūvere, Indra
Rasmane, Ieva Gintere ; galvenais redaktors Vilnis Purēns. - Rīga :
RaKa, 2018. , 2018. - 11 lpp. : tabulas ; 30 cm + [33] ats. lp. Bibliogrāfija: 5. lpp. - Autores piedāvā savā darbībā izmēģinātu spēliburtu apguves paņēmienu. Spēlē katrs burts sasaistīts ar noteiktu
kustību un skaņu izrunas vingrinājumu. Ņemot vērā to, ka pirmsskolas
un sākumskolas bērni ir vairāk tendēti apgūt pasauli caur darbību,
komplekts dod iespējas mācīties ātrāk un efektīvāk. Piedāvāto spēli
var izmantot gan apgūstot burtus, gan nostiprinot apgūto, gan rotaļu
starpbrīžos. Tā var noderēt arī skaņas izrunas traucējumu mazināšanai.
Izdevums adresēts pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem. To var
izmantot arī vecāki.
Paegle, Ed. Latviešu tautas māksla : īss vēsturisks pārskats / Ed.
Paegle. - Atkārtots izdevums 2018. gadā.(Pirmizdevums 1935. gadā).
- [Code, Bauskas novads] : [Aleksandrs Aleksandrovs], 2018. - 37,
[59] nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Īss vēsturisks pārskats
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par latviešu materiālās kultūras, it īpaši rotājošās tautas mākslas
attīstības gaitu, sākot no aizvēsturiskiem laikiem līdz 19. gadsimta
sākumam. Par baltu tautas materiālo kultūru liecina rakstu salikumi
tautas tērpos, villainēs, cepurēs, jostās, brunčos un citos vīru un sievu
apģērbos. Krāsu un rakstu dažādība atrodama izšuvumos,
izrakstījumos, aušanas šedevros. Vara rotas, mākslas podniecība,
darbarīki, ieroči un daudzi citi priekšmeti liecina par bagāto tautas
kultūru arī senatnē.
Strode, Raimonda, 1965-. Latviešu rotas. Saktas : no senatnes līdz
mūsdienām / sastādītāja, teksta autore un mākslinieciskais
noformējums: Raimonda Strode ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska.
- Rīga : J.L.V., [2017]. - Rīga : J.L.V., [2017]. , [2017]. - 195, [4] lpp.
: faksimili, ilustrācijas, kartes ; 20 cm. - Grāmatas, kur ieskatīties:
197.lpp. - Saktu darināšanai Latvijā ir sena vēsture, un līdz ar tautas
tērpu gadsimtu gaitā tā ir piedzīvojusi daudzas pārmaiņas. Rotas
redzamā daļa ir funkcionālā nozīme un priekšmeta dekorējums, kamēr
neredzamā aspekta nozīme guļ paslēpta formas un ornamenta jēgā,
kuras saknes sniedzas mitoloģiskajos priekšstatos un maģijā. Bagātīgi
ilustrētajā izdevumā aprakstīti visdažādākie saktu un saktiņu paraugi,
ko mūsu senči valkājuši gan dažādos godos, gan ikdienā. - Grāmatas
mākslinieciskajam noformējumam izmantoti materiāli no Latvijas
Bankas (190.-196. lpp.), Latvijas Valsts vēstures arhīva (44.lpp. Bauskas zeltkaļu šrāgas fragments, 1638.g. (LVVA, 4038.f., 2.apr.,
1157.1.); 154.lpp. - zīmējums "Kurzemes jaunava", ap 1600.g.
(LVVA, 5759.f., 2.apr., 1403.1.), kā arī Mairas Veisbārdes glezna
"Tautumeita" (2015), Raimondas Strodes (4., 106.lpp.), Ulda
Veisbuka (9., 58., 121., 198.lpp.), Kristīnes Dzērves un apgāda
"Jumava" arhīva foto. . - Teksta autore minēta titullapā.
Saturā: SAKTA - LATVIEŠU TAUTAS TĒRPA SKAISTĀKĀ
ROTA: Vēsture, atradumi, pētījumi ; Rotkaļa amats ; Saktas latviešu
tradīcijās un folklorā. SAKTU DARINĀŠANAS VĒSTURE
LATVIJĀ: Saktas un to formas: Profilētās saktas. Plāksnes saktas ;
Rotājošās rakstu zīmes saktās. SENĀ MEISTARA KALVE: Metāli un
to sakausējumi saktās: Metāli. Metālu sakausējumi. Metāla rotaslietu
tīrīšana ; Rotu darināšanas tehnika. SAKTAS UN SAKTIŅAS
LATVIJAS NOVADU TAUTAS TĒRPOS: Vidzeme ; Augšzeme
(Sēlija) ; Latgale ; Zemgale ; Kurzeme. SAKTAS KĀ TAUTISKUMA
SIMBOLS: Sudraba "pieclatu" saktas ; Saktas un Latvijas nauda.

5 MATEMĀTIKA.DABASZINĀTNES

6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA
612

Lai laba atmiņa un gaišs prāts / sastādījusi Ruta Darbiņa ; Lilijas
Rimicānes mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Avots, [2017]. 125, [1] lpp. ; 20 cm. - Straujais dzīves temps, ikdienas stress un
pārlieku lielais informācijas daudzums noved pie atmiņas pārslodzes,
un par tās vienīgo aizsardzības līdzekli kļūst... atmiņas zudums.
Grāmatā aplūkoti atmiņas pasliktināšanās iemesli un kā tos novērst, kā
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vingrināt prātu un stimulēt smadzeņu darbību. Grāmata vairāk
interesēs cilvēkus gados, taču šai problēmai vērts pievērst uzmanību
arī
vidēja
gadagājuma
cilvēkiem,
kā
arī
jaunākiem.
Saturā: Pasaules gaišākie prāti ; Smadzenes - tas ir interesanti ;
Atmiņa, atmiņa, tu taču vari ; Brīnumainais orgāns - smadzenes ;
Smadzeņu izpētes vēsture ; Kad pieaug gadu skaits ; Kāpēc pasliktinās
atmiņa ; Kas pasliktina smadzeņu darbību ; Vai dzīvesveids ietekmē
novecošanu ; Domas var saglabāt jaunas ; Kur ņemt labsajūtu
smadzenēm ; Smadzeņu spēks - zināšanas ; Nekas nav labāks par
miegu ; Uzlabojam smadzeņu darbību: Fiziskās aktivitātes.
Uzturvielas un vitamīni. Pareizs uzturs. Ēdieni labai atmiņai ; Senās
tautas receptes un ieteikumi ; Atmiņas uzlabošanai ; Pārmaiņas uz labu.
Antone, Milija. Sēnes / sastādījušas Milija Antone un Inta Kalniņa ;
Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; redaktore Ilze
Čerņevska. - Rīga : Avots, 2017. , 2017. - 287 lpp. : ilustrācijas, tabula
; 19 cm. - Grāmata iepazīstina sēņotājus ar mūsu mežos atrodamajām
sēnēm, norādot to augšanas vietas un laiku, augšanas īpatnības un
nozīmi meža dzīvē. Galvenā uzmanība pievērsta sēnēm-līdziniecēm,
uzsverot to atšķirības, kā arī mazāk pazīstamām un retāk sastopamām
sēnēm. Sniegti padomi sēņu pārstrādei un izmantošanai. Alfabētiskais sēņu nosaukumu rādītājs: 281.-287. lpp.
Danilāns, Anatolijs, 1943-. Dzīvo priecīgs un vesels! : profesora
Danilāna ceļa zīmes / Anatolijs Danilāns ; vāka grafiskā noformējuma
autors Gunārs Vīķelis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga :
Jumava, 2018. , 2018. - 243, [4] lpp. - Neparasti ražīgais profesors
Danilāns, kuram rūp tautas veselība daudzu gadu garumā,
līdzcilvēkiem ir devis daudz vērtīgu padomu. Diemžēl tie ir publicēti
izklaidus — pēc skaita daudzās grāmatās un preses izdevumos, kā arī
pārraidīti televīzijā un radio. Līdz ar to ir pienācis laiks sistematizētam
izdevumam, kur vienkopus būtu izlasāms pats svarīgākais un
vērtīgākais no daktera zināšanu pūra... Grāmata apkopo profesora
Anatolija Danilāna pēdējo divdesmit gadu laikā sniegtās atziņas. Šī
grāmata ir turpinājums profesora Anatolija Danilāna pirmajam 2017.
gada nogalē iznākušajam rakstu krājumam "Dzīvo vesels!".

7 MĀKSLA. IZKLAIDE. SPORTS
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VALODNIECĪBA.VALODAS. LITERATŪRA
Bumbiere, Daina, 1973-. Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš : vārdu un
teikumu mīklas lasītprasmes apguvei / Daina Bumbiere ; zīmējumu
autore Rudīte Kravale ; galvenais redaktors Vilnis Purēns. - Rīga :
RaKa, 2018. - Rīga : SIA "Izdevniecība RaKa" tipogrāfija. , 2018. 108 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm + piel. ([48] ats. lpp.). - Grāmata ir
praktisks didaktiskais materiāls, kas palīdzēs apgūt sākotnējo
lasītprasmi, lasot vārdus un teikumus pa zilbēm vai kopumā, izvēloties
uzdevumus atbilstīgi katra individuālajām spējām vecumam un
attīstības līmenim. Bērnu uzdevums, darbojoties ar zilbēm un vārdiem,
veidot sižetiskus attēlus. Tas ne tikai attīsta lasītprasmi, bet arī
uzmanību, koncentrēšanās spējas un domāšanu. - Grāmatā praktiskais
materiāls - 48 pamatnes un 48 sagriežami attēli. . - Grāmata domāta
logopēdiem, pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem. To rotaļās ar

bērniem var izmantot arī vecāki, jo autore sniedz arī detalizētu
metodisko aprakstu.
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ĢEOGRĀFIJA. BIOGRĀFIJAS. VĒSTURE
Ķaune, Nikolajs, 1903-1939. Leišu un poļu laikmets Livonijā / N.
Ķaune. - Atkārtots izdevums 2018. gadā, pārsvarā nemainot tā laika
rakstību (pirmizdevums 1936.g.). - [Code, Bauskas novads] :
[Aleksandrs Aleksandrovs], 2018. - 95 lpp. + ilustrācijas. - Rakstā
izmantotās grāmatas: 93.lpp. - Par Livonijas vācu un vēlākos laikos
sauca mūsu un igauņu zemes. Poļu laikā Kurzeme bija kļuvusi par
atsevišķu valsti, daļa Igaunijas bija zviedru rokās. Livonijas vārds bija
tikai Vidzemei un Latgalei, kurām toreiz vēl nebija nosaukuma.
Rakstos lietoja latīņu "Livonia" vai vācu "Liefland". - Grāmatas
6.nodaļā "Poļu un zviedru karš" - minēta Valmiera, 1601.g. zīmējumskarte.
Saturā: Livonijas stāvoklis 16. g.s. ; Sarunas ar krieviem un
Livonijas kara sākums ; Livonijas sairšana ; Livonijas kara
turpināšanās ; Notikumi Livonijā St. Batorija un Sigismunda III
valdīšanas laikā ; Poļu un zviedru karš ; Pretreformācija Livonijā ;
Latviešu zemnieku stāvoklis.
Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / sastādītāji
Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; idejas autors Andrejs Ēķis ; atbildīgā
redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2017. - Rīga : Jumava,
2017. , 2017. - 205, [3] lpp., [5] nenumurētas lapas : ilustrācijas,
fotogrāfijas. - "Latvijai 100" -- grāmatas priekštitullapā.
VII
[7].
grāmata.
Saturā: Vidzemes leģenda par Tālavas taurētāju / Pāvils
Raudonis. Viesturs, zemgaļu valdnieks / Valdis Rūmnieks. "Jūsu
Augstlabdzimtība! Kariete Jūs gaida!" / Imants Liepiņš. Drukas
aizliegums Latgalē / Anna Rancāne. Mirdzi kā zvaigzne / Valdis
Rūmnieks. Leģenda par Melāniju Vanagu / Vija Jugāne. Oļģerts
Kroders(1921-2012) / Evita Sniedze. Leģenda par Latvijas
prezidentiem / Pāvils Raudonis. Četri vakari ar rīģipsi / Andris
Ozoliņš. Rīgas Modes / Lelde Lietaviete. Latvijas radio leģendārā
programmma "Mikrofons" / Lia Guļevska. Daugavpils "ELPA".
Likteņi / Ilona Bērziņa. Leģenda par Likteņdārzu / Vilis Vītols. Mairis
Briedis / Reinis Ošnieks.
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Korena, Majda. Uzvāri man pasaciņu! / Majda Korena ; ilustrējusi
Agata Dudeka ; no slovēņu valodas tulkojusi Māra Gredzena ; redaktore
Inese Zandere ; dizaina adaptācija Artis Briedis. - [Rīga] : Liels un mazs,
2018. - 32 lpp. - (Mūsu mazā bibliotēka). - Grāmata vēsta par gražīgu
bērnu, kuram neviens ēdiens nav pa prātam, un mammu, kas mielo viņu
ar pasaciņām. Šķīvī parādās te pūķis, te nagains briesmonītis... Kura
recepte būs īstā?. - Pirmskolas vecuma bērniem.
Svetina, Peters. Brīnumu gredzens : stāsts bērniem / Peters Svetina ;
ilustrāciju un dizaina autors Damjans Stepančičs ; no slovēņu valodas
tulkojusi Māra Gredzena ; redaktore Inese Zandere. - [Rīga] : Liels un
mazs, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2018. - 37 lpp. :
ilustrācijas. - (Mūsu mazā bibliotēka). - “Brīnumu gredzens” ir stāsts par
slavenas operdziedātājas vientulību, ko viņa mēģina lauzt, tirgus
laukumā nopērkot burvju gredzenu. Tas izkrīt no operdziedātājas rokām
un aizripo, taču vesels pulks garāmgājēju iesaistās gredzena ķeršanā,
neatstājot slaveno mākslinieci nelaimē vienu. - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - Oriģinālnosaukums: Čudežni Prstan.
Austriņš, Antons. Bērna domas / Antons Austriņš ; māksliniece Līga
Lazdiņa ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere. - [Rīga] : Liels un
mazs, 2014. , 2014. - [21] lpp. : ilustrācijas ; 11 x 15 cm. - (Biki buks :
100 dzejoļu izlase bērniem līdz 1940 ; 037). - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - "100 bilžu grāmatiņas - 100 latviešu dzejoļi bērniem" -- vāka
4. lpp.
Briedis, Leons. Baltais sunītis : [dzejolis] / Leons Briedis ; dzejoļu
izlases sastādītāja Inese Zandere ; māksliniece Anta Pence ; dizains: Rūta
Briede, Artis Briedis. - [Rīga] : Liels un mazs, 2015. , 2015. - [26] lpp. :
ilustrācijas ; 11 x 15 cm. - (Bikibuks : 100 dzejoļu izlase bērniem 19401990 ; 058). - "100 bilžu grāmatiņas - 100 latviešu dzejoļi bērniem" -vāka 4. lpp.
Lasmanis, Imants, 1937-1977. Ziemas miegā / Imants Lasmanis ;
māksliniece Vija Zariņa ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ;
dizains Rūta Briedis, Artis Briedis. - Rīga : Liels un mazs, 2016. - [18]
lpp. : ilustrācijas. - (BIKIBUKS: 100 dzejoļu izlase bērniem : 1940-1990
; 073). - Pirmsskolas vecuma bērniem. - "100 bilžu grāmatiņas - 100
latviešu dzejoļi bērniem" -- vāka 4. lpp.
Lukss, Valdis, 1905-1985. Stāsts par žirafi : [dzejolis] / Valdis Lukss ;
māksliniece Rūta Daubure ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ;
mākslinieciskā redaktore Rūta Briede. - [Rīga] : Liels un mazs, 2014
(Talsu tipogrāfija). - [28] lpp. : il. ; 11 x 15 cm. - (Bikibuks : 100 dzejoļu
izlase bērniem 1940-1990 ; 033). - Pirmsskolas vecuma bērniem. - "100
bilžu grāmatiņas - 100 latviešu dzejoļi bērniem" -- vāka 4. lpp.
Pēlmanis, Laimons. Trīs mednieki : [dzejolis] / Laimons Pēlmanis ;
māklsiniece Liene Mackus ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ;
dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. - [Rīga] : Liels un mazs, ©2016
(Talsu tipogrāfija). - [23] lpp. : ilustrācijas ; 11 x 15 cm. - (Biki buks :
100 dzejoļu izlase bērniem 1940-1990 ; 077). - Pirmsskolas vecuma
bērniem. - "100 bilžu grāmatiņas - 100 latviešu dzejoļi bērniem" -- vāka
4. lpp.
Rinkule-Zemzare, Dzidra. Grieziet ceļu! : [dzejolis] / Dzidra RinkuleZemzare ; māksliniece Kristiāna Dimitere ; dzejoļu izlases sastādītāja
Inese Zandere ; mākslinieciskā redaktore Rūta Briede ; dizains Artis
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Briedis. - Rīga : Liels un mazs, 2015. , 2015. - [24] lpp. : ilustrācijas ; 11
x 15 cm. - (Bikibuks : 100 dzejoļu izlase bērniem 1940-1990 ; 056). Pirmsskolas vecuma bērniem. - "100 bilžu grāmatiņas - 100 latviešu
dzejoļi bērniem" -- vāka 4. lpp.
Slišāns, Ontons. Agrys reits / Ontons Slišāns ; mākslinieks Vladimirs
Leščovs ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ; dizains Rūta Briedis,
Artis Briedis. - Rīga : Liels un mazs, 2016. - [16] lpp. : ilustrācijas. (BIKIBUKS: 100 dzejoļu izlase bērniem : pēc 1990 ; 076). - Pirmsskolas
vecuma bērniem. - Teksts latgaliešu valodā. - "100 bilžu grāmatiņas - 100
latviešu dzejoļi bērniem" -- vāka 4. lpp.
Vējāns, Andris. Krēslas stunda : [dzejolis] / Andris Vējāns ;
māksliniece Ieva Pētersone ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ;
dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. - [Rīga] : Liels un mazs, ©2015
(Talsu tipogrāfija). - [19] lpp. : il. ; 11 x 15 cm. - (Biki buks : 100 dzejoļu
izlase bērniem 1940-1990 ; 069). - Pirmsskolas vecuma bērniem. - "100
bilžu grāmatiņas - 100 latviešu dzejoļi bērniem"--Vāka 4. lpp.
Zālīte, Māra. Viens lācis vienā gaišā dienā : [dzejolis] / Māra Zālīte ;
mākslinieks Edgars Folks ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese Zandere ;
dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. - [Rīga] : Liels un mazs, ©2015
(Talsu tipogrāfija). - [19] lpp. : il. ; 11 x 15 cm. - (Biki buks : 100 dzejoļu
izlase bērniem 1940-1990 ; 070). - Pirmsskolas vecuma bērniem. - "100
bilžu grāmatiņas - 100 latviešu dzejoļi bērniem"--Vāka 4. lpp.
Zandere, Inese. Daiļās krustmātes : [dzejolis] / Inese Zandere ;
mākslinieks Andrejs Lavrinovičs ; dzejoļu izlases sastādītāja Inese
Zandere ; dizains: Rūta Briede, Artis Briedis. - [Rīga] : Liels un mazs,
©2015 (Talsu tipogrāfija). - [19] lpp. : il. ; 11 x 15 cm. - (Biki buks : 100
dzejoļu izlase bērniem pēc 1990 ; 072). - Pirmsskolas vecuma bērniem. "100 bilžu grāmatiņas - 100 latviešu dzejoļi bērniem"--Vāka 4. lpp.
Hegartijs, Šeins. Tumšmute / Šeins Hegartijs ; no angļu valodas
tulkojusi Evita Bekmane ; redaktore Anete Caune ; mākslinieks James de
la Rue. - [Rīga] : Prometejs, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. 358, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Вебб, Холли. Мейзи Хитчинс : повесть / Холли Вебб ; перевод с
английского Т. Э. Самохиной. - Москва : Эксмо, 2017. , 2017. - 224
с. : ил. - (Приключения девочки-детектива). - 4.-6.kl. Oriģinālnosaukums: Maisie Hitchins and the Case of the Blind Beetle.
. Египетский ребус.
Вебб, Холли. Щенок Гарри, или Здравствуй, дом! : повесть / Холли
Вебб ; перевод с английского Н.Ю. Лебедева. - Москва : Эксмо,
2018. , 2018. - 144 с. : ил. - (Добрые истории о зверятах). - 4.-6.kl. Oriģinālnosaukums: Harry The Homeless Puppy.
Медоус, Дейзи. Белёк Эми, или Подводный клад : повесть / Дейзи
Медоус ; перевод с английского А. Тихоновой. - Москва : Эксмо,
2018. , 2018. - 128 с. : ил. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о
зверятах). - 4.-6.kl. - Oriģinālnosaukums: Magic Animal Friends: Amy
Snowycoat's Daring Dive.
Петерсон, Элис. Другая Элис : роман / Элис Петерсон ; перевод с
английского И.Н. Грилярова. - Москва : Э, 2018. , 2018. - 256 с. : ил.
- (Все будет хорошо! Романы Э. Петерсон). - 7.-9.kl. Oriģinālnosaukums: Another Alice.
Cimmermane, Irēne. Mis Edisona - mūsu ģeniālā ķertā skolotāja /
Irēne Cimmermane ; tulkojusi Dace Tīlane ; redaktore Ilze Zvirgzda. Rīga : Egmont Publishing, [2016] (Adverts). - 207 lpp. : ilustrācijas ; 21
cm. - Oskars un Emma varētu kļūt par labiem draugiem, ja vien nebūtu
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kāda mazītiņa bēda - meitene ir neredzama. Pie tā vainīga savādniece mis
Edisona, kura ne vien skolā māca abiem angļu valodu, bet ir arī traki
ģeniāla izgudrotāja. Viņas jaunākā ideja ir neredzamības skeneris, kam
diemžēl saplīsusi vissvarīgākā detaļa - divdesmit septiņu polu dubultais
maiņas adapters. Oskaram iespējami drīz jāsagādā tam aizvietotājs, citādi
var gadīties, ka Emma paliek neredzama uz visiem laikiem. Turklāt
neliek mierā Gnaku banda no skolas, un arī mājās ne viss rit gludi. Vai
Oskaram izdosies laikus atrisināt sarežģījumus?. - 4.-6.kl. - Oriģ. nos.:
Mis Edison - Unsere (geniale) verrückte Lehrerin. - Nosaukumā vārds
"ģeniālā" pārsvītrots. . - Par autori: [2.] lpp.
Самарский, Михаил. Радуга для друга : повесть : приключения
необыкновенной собаки / Михаил Самарский. - Москва : Эксмо,
2017. , 2017. - 256 с. : ил. ; 21 см. - (Лучшие книги для подростков).
(Книга-сенсация!). - 4.-6.kl.
Скребицкий, Г. Длиннохвостые разбойники : рассказы / Георгий
Скребицкий ; художники В.Белоусов, С.Бордюг. - Москва :
Стрекоза, 2017. - 61, [3] с. - (Внеклассное чтение). - Jaunākā skolas
vecuma bērniem.
Успенский,
Э. Гарантийные
человечки
;
Гарантийные
возвращаются : сказочные повести / Эдуард Успенский ; худож. В.
Дмитрюк. - Москва : АСТ, 2018. , 2018. - 318, [2] с. : ил. (Дошкольное чтение). - Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Школьные-прикольные истории : рассказы / В. Драгунский, В.
Голявкин и др. ; худож. С. Сачков. - Москва : АСТ ; Тула : Родничок,
2018. , 2018. - 77, [3] с. : ил. - (Библиотека начальной школы). Jaunākā skolas vecuma bērniem.
Līdumniece, Ausma. Zvēri runā! : pasaciņa / Ausma Līdumniece ;
māksliniece Rita Pranča. - Rīga : Sava grāmata, 2017. , 2017. - 110 lpp.
: ilustrācijas ; 21 cm. - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

